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ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα αυτοψίας 

Σχετ.: Η υπ’ αρ. πρ. 3867/3-4-2012 καταγγελία της Πανελλαδικής 

Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας 

  

Στις 23/4/2012  κτηνίατροι της υπηρεσίας μας πραγματοποίησαν 

αυτοψία στο Δήμο Διονύσου περιοχή πρώην κοινότητας Κρυονερίου και 

επί της οδού Ανοίξεως περίπου 100m πριν από τη διασταύρωση με την 

οδό Αυγής, όπου βρίσκεται το μαντρί που αναφέρεται στο ανωτέρω σχετ. 

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1. Περιφραγμένος χώρος με πρόχειρη περίφραξη αποτελούμενη 

από σιδηροσωλήνες και ξύλινες παλέτες, δεξιά του οποίου και σε συνέχεια  

υπήρχαν 4 κτίσματα από τσιμεντόλιθους και λαμαρίνες για σκέπαστρο, 

που χρησιμοποιούνται : 1 ως αποθήκη, 1 ως κοτέτσι και 2 είχαν ίχνη 

παλιότερου σταβλισμού ζώων   ( κοπριές). Ο περιφραγμένος χώρος αυτός 

είναι σε επαφή με κτίσμα που χρησιμοποιείται ως οικία. 

2. Εκτός της περίφραξης και σε επαφή με την οικία υπάρχει: 

- ψυγείο τύπου κρεοπωλείου σε λειτουργία μέσα στο οποίο 

υπήρχαν μόνο 30 περίπου αυγά,  

- 3 παλαιά ξύλινα ¨ κούτσουρα¨  κρεοπωλείου,  

- μια ιδιοκατασκευή- κιβώτιο που χρησιμεύει ως σπιτάκι ενός 

αρσενικού ακαθόριστης φυλής νεαρού ενήλικου σκύλου. Ο σκύλος ήταν 

λυτός και μακροσκοπικά έδειχνε σε καλή θρεπτική κατάσταση και υγιής. 

Είχε στη διάθεσή του νερό και ξηρή τροφή. Έφερε περιλαίμιο. Δεν υπήρχε 

βιβλιάριο υγείας του ζώου και μεταλλική κονκάρδα ετήσιου αντιλυσσικού 

εμβολιασμού. (Κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 1 α του Ν. 

4039/2012) 

- Δεν υπήρχαν εργαλεία σφαγής όπως τσιγκέλια, μαχαίρια κλπ, 

ούτε ίχνη σφαγής όπως προβιές, κόκαλα, οπλές, κέρατα κλπ.. 

  -  Στο χώρο περιφέρονταν 10 κότες  και 1 κόκορας. 

3. Εντός της περίφραξης, υπήρχε 2η ιδιοκατασκευή- κιβώτιο που 

χρησιμεύει ως σπιτάκι ενός αρσενικού ακαθόριστης φυλής μαύρου 



ενηλίκου σκύλου, ο οποίος έφερε περιλαίμιο και ήταν δεμένος με αλυσίδα 

2 περίπου μέτρων. Είχε νερό στη διάθεση του και μακροσκοπικά έδειχνε 

σε καλή θρεπτική κατάσταση και υγιής. Δεν υπήρχε βιβλιάριο υγείας του 

ζώου και μεταλλική κονκάρδα ετήσιου αντιλυσσικού εμβολιασμού. 

(Κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 1 α του Ν. 4039/2012) 

4. Εντός της περίφραξης και σε ξεχωριστό χώρο περίπου 80 τμ υπήρχε ένα 

ασπρόμαυρο αρσενικό βοοειδές ηλικίας 11 μηνών περίπου, 

ημιβελτιωμένο με δεμένα μεταξύ τους τα μπροστινά του πόδια με σκοινί 

μήκους 40 εκατοστών περίπου , το οποίου του επέτρεπε να μετακινηθεί 

και να ξαπλώσει.  

Υπήρχε πρόχειρο σκέπαστρο από πλαστικά από στάσεις λεωφορείων 

πάνω από την ταΐστρα – ποτίστρα , μέσα στις οποίες υπήρχε ρυπαρό νερό 

και  λαχανικά ( κουνουπίδια και πατάτες). Δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο 

χώρο πρόβλεψη για προστασία του από τις καιρικές συνθήκες. Δεν 

υπήρχαν αποθηκευμένες ζωοτροφές, ενώ παντού υπήρχαν κοπριές, λάσπες 

και σκουπίδια (Κατά παράβαση του Π.Δ 374/2001 Άρθρο 7) 

Το ζώο έδειχνε σε καλή θρεπτική κατάσταση και υγεία, δεν έφερε 

σήμανση  (ενώτια). (Κατά παράβαση του Καν. 1760/2000/ΕΚ) 

5. Δεν εντοπίστηκαν πρόβατα 

Εκ του αρχείου του κτηνιατρείου Αχαρνών, προκύπτει ότι: 

1. Η κτηνοτροφική εγκατάσταση, δεν έχει άδεια ίδρυση και 

λειτουργίας, όμως υπάγεται στο άρθρο 14 του νόμου 4056/2012 (Τεύχος 

Πρώτο Αρ. Φύλλου 52 /12-3-2012),  

2. Η εκτροφή βοοειδούς, δεν έχει κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης,  

σύμφωνα με το εθνικό κτηνιατρικό σύστημα αναγνώρισης και 

καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, (κατά παράβαση του 

καν.1760/2000/ΕΚ) 

Ιδιοκτήτης της εκτροφής είναι ο κος Μυ. Αθανάσιος  

(υπερήλικας), κάτοικος Κρυονερίου , στην οδό…, ο οποίος ήρθε επί 

τόπου και ενημερώθηκε για την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ίδιος δήλωσε 

άγνοια της ισχύουσας νομοθεσίας , ότι διατηρούσε το βοοειδές  για δική 

του χρήση και ότι οι σκύλοι είναι ποιμενικοί. 

Συμπερασματικά: 

1. Βάση του νόμου 4039/2.2.2012 είναι προαιρετική η σήμανση 

των ποιμενικών σκύλων  

   ( άρθρο 4, παρ.3).  

2. Αρμόδιο όργανο βεβαίωσης των παραβάσεων του άρθρου 5, παρ. 

1 α του Ν. 4039/2012 είναι ο οικείος Δήμος. (άρθρο 21παρ.3 του ίδιου 

νόμου).  

3. Οι παραβάτες του ΠΔ 374/2001 τιμωρούνται με τις ποινικές 

κυρώσεις των διατάξεων του άρθρ. 8 παρ. 1 και 3 του Ν. 1197/1981. 

4. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τη μη εφαρμογή του Καν. 

1760/2000 προβλέπονται από τον Καν 494/98 όπως αυτός τροποποιήθηκε 

από τον Καν. 1053/2010  

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας θα προβεί στην 

επιβολή  των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεων. 
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